RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT

Núm. exp.: SIOAS/50/2017
Entitat beneficiària: Fundació privada Moli d'en
Puigvert
Convocatòria: Serveis integrals
d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les
persones amb discapacitat o trastorns de la salut
mental
Exercici pressupostari: 2017

Identificació de la sol·licitud de finançament:
Programa per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a
la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el marc del
Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020, amb un
cofinançament del 50% en l’eix 2A, la prioritat d’inversió 9.1, l’objectiu específic 9.1.1, la
categoria d’intervenció 109 i la tipologia d’operació 14.

Fets
1. El 30 de novembre de 2017 es publica l’Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la
qual es convoquen per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental (Ordre de 28 de novembre, publicada al BOE
núm. 291, de 30 de novembre).
2.- Les sol·licituds de subvencions es van tramitar d’acord amb Ordre ESS/1120/2017, de
20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i
suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (BOE
núm. 283 - 21.11.2017).
3.- El 12 de desembre de 2017 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de l’esmentada convocatòria,
amb un Annex 1 amb la llista d’entitats sol·licitants a les quals es proposava concedir la
subvenció, i amb un Annex 2 amb la llista d’entitats amb a les quals se’ls hi denegava la
subvenció, a efectes de l’Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre .
4. A l’esmentada proposta de resolució provisional se li concedia a les entitats proposades
com a beneficiàries un termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació indicada i
les al·legacions que consideressin oportunes.

5. Dins del termini establert, l’entitat proposada com a beneficiària de la subvenció,
presenta un escrit d’acceptació expressa de la subvenció atorgada, les declaracions i la
documentació requerida i no presenta cap al·legació, d’acord amb la base 11.8 de l’Ordre
ESS/1120/2017, de 20 de novembre .
6.- L’òrgan concedent verifica que l’entitat, proposada com a beneficiària de la subvenció
per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció
de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, ha presentat correctament
la documentació requerida, d’acord amb el que s’estableix a la base 15 .2 de l’Annex 1 de
l’Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre.
Fonaments jurídics
1.- Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la
salut mental. (BOE núm. 283 - 21.11.2017).
2. Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 les
subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i
suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (Ordre
de 28 de novembre, publicada al BOE núm. 291, de 30 de novembre). . (ref. BDNS
374315) (DOGC núm. Núm. 7508 - 30.11.2017) .
3. L’entitat beneficiaria proposada, abans esmentada, ha presentat tota la documentació
requerida que exigeix la base 15.1 de l’Annex 1 de les bases reguladores, abans
esmentada.
4.- La competència per conèixer de la present resolució definitiva de concessió d’aquestes
subvencions, s’atribueix a la persona titular de la Direcció general d’Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa , d’acord amb el que estableix a la base
13.1 de l’Annex 1 de l’Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre.
5.- Els requisits relatius als serveis que s’han de realitzar estan previstos a l’Annex 3
Especificacions tècniques per al desenvolupament dels serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la
salut mental de l’ordre de bases per a la concessió de subvencions per a la realització
dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones
amb discapacitat o trastorns de la salut mental.
6.- La justificació de la realització de les actuacions subvencionables, així com les
despeses generades i la correcta aplicació dels fons percebuts, es farà segons el que
estableix la Base 20 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, abans
esmentada, i el seu incompliment serà causa de revocació de conformitat amb el que
estableix l’article 99.1.a) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, sens perjudici que es
consideri que pugui constituir infracció i li sigui aplicable el règim sancionador establert a
l’article 101 i següents de l’esmentat.

7.- Se subvencionen els costos directes derivats de la contractació, per part de l’entitat
beneficiària, del personal que exerceix funcions de preparador/a laboral, de prospecció,
d’alfabetització informàtica, i de formació tecnicoprofessional que realitzin els serveis
integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental, els costos derivats de l’acció de formació
tecnicoprofessional i d’alfabetització informàtica externa, així com altres costos directes i
indirectes previstos a l’apartat 1 b) i 2 de la base 7.1 de l’ordre de bases de la
convocatòria.
8.- S’aplica un mètode de simplificació pel que fa a la justificació econòmica , consistent en
l’aplicació d’un tipus fix del 25% calculat sobre les despeses directes de personal, d’acord
amb l’opció de simplificació prevista a l'article 14.2 del Reglament (UE) núm. 1304/2013,
per a la imputació de la resta de despeses.
9.- L’entitat beneficiaria ha d’informar a l’òrgan concedent dels indicadors d’execució i de
resultats, comuns i específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb
l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu,
tal i com estableix la base 31 de de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/252/2017, de 28 de
novembre.
10.- Aquestes subvencions estan subjectes a la Decisió de la Comissió de 20 de
desembre de 2011, relativa a l’aplicació de les disposicions de l’article 106, apartat 2, del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts estatals en forma de compensació
pel servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis
d’interès econòmic general (SEIG) (DOUE 11_1_2012 L7);
11.- L’article 3 de l’Ordre Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es
convoquen per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis integrals
d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o
trastorns de la salut mental (Ordre de 28 de novembre, publicada al BOE núm. 291, de 30
de novembre) estableix el cofinançament del 50% de l’actuació pel Fons Social Europeu
en el marc del Programa operatiu FSE Comunitat Autònoma de Catalunya 2014-2020, CCI
2014ES05SFOP007, dins de l’Eix Prioritari 2A, la prioritat d’inversió 9.1, l’objectiu específic
9.1.1, la categoria d’intervenció 109 i la tipologia d’operació 14.
12.- L’entitat ha de complir les obligacions, establertes a la base 28 de l’Annex 1 de
l’Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 les
subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i
suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, i que
l’incompliment serà causa de revocació tal i com estableix la base 23 de l’Annex 1 de de la
mateixa Ordre. També haurà de complir les indicacions desplegades mitjançant la guia o
altres documents relacionats, que complementa la normativa de la convocatòria .
13.- Es consideren obligacions essencials dels beneficiaris, les següents:
a) Mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per a totes les transaccions
relacionades amb les actuacions objecte d’ajut comptant, com a mínim, amb una
codificació comptable adequada que permeti identificar clarament dites transaccions i la
seva traçabilitat.

b) Assegurar-se que les despeses declarades són conformes amb les normes aplicables
sobre ajuts d’Estat i que no existeix doble finançament de la despesa amb altres règims
comunitaris o nacionals així com amb altres períodes de programació del Fons Social
Europeu.
c) Acreditar la realització de l’activitat i facilitar les comprovacions encaminades a garantir
la correcta realització del projecte o acció objecte de l’ajut, aportant tota la documentació
que li sigui requerida en el procediment de verificació tant administrativa com sobre el
terreny.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi la Unitat
Administradora del Fons Social Europeu, la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat o les seves Intervencions Delegades, el Tribunal de Comptes, els òrgans de control
de la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes Europeu, aportant tota la informació que
li sigui requerida.
e) Complir amb els requisits de difusió i publicitat establerts per la norma reguladora
d’acord amb l’Estratègia de Comunicació del programa operatiu.
f) Complir amb els requisits que en matèria d’igualtat entre dones i homes, d’igualtat
d’oportunitats i no discriminació, accessibilitat per a persones amb discapacitat, medi
ambient, desenvolupament sostenible i innovació social s’estableixen al Reglament (UE)
1303/2013, el Reglament (UE) 1304/2013 i a la normativa comunitària, estatal o
autonòmica.
g) Acceptar la seva inclusió a una llista pública d’operacions, que serà objecte de
publicació electrònica o per altres mitjans, d’acord amb el que es preveu a l’article 115.2 i
a l’Annex XII 1. del Reglament (UE) 1303/2013.
h) Conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l’FSE
durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l’any següent a la
presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s’hagin inclòs les despeses.
El Servei de Programació i Certificació de FSE informarà al beneficiari de la data d’inici
d’aquest període. Els documents s’han de conservar en forma d’original o còpia
compulsada de l’original o en versió electrònica de documents originals.
i) Complir l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les
despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació
2014-2020.
j) Mantenir l’operació en el termini que estableixin les normes d’ajuts d’estat que li siguin
aplicables d’acord amb l’article 71 del RDC.
14.- S’Informa que l’acceptació d’aquest ajut implica la declaració que es té capacitat
administrativa, financera i operativa suficient per a complir amb les condicions de l’ajut.
15 S’informa que l’acceptació d’aquest ajut implica la declaració responsable que
l’operació aprovada no inclou activitats que formin part d’una operació que hagi estat, o
hagués hagut d’estar, objecte d’un procediment de recuperació conforme l’article 71, a rel
de la relocalització d’una activitat productiva fora de l’àrea del programa (article 125.3 f del
Reglament (UE) 1303/2013).
16 .- El pla de finançament de la subvenció atorgada a l’entitat que es detalla a l’Annex 1
d’aquesta resolució serà el que segueix a continuació:

Any 2017
Partida pressupostaria

D/481000100/3330/0000 FBEFSE

Any 2019

(Import del 80% de
la subvenció
atorgada)

Any 2018

(Import del 20%
restant o el que
resti)

47.602,88 €

0,00 €

11.900,72 €

17.- El beneficiari de la subvenció ha de presentar en el supòsit de fons públics percebuts
com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable, carta de pagament de
reintegrament així com dels interessos legals que en derivin a comptar des del termini de
finalització per la presentació de la justificació econòmica.
Vistos els antecedents esmentats i els fonaments de dret que els són d’aplicació, i a
proposta de la subdirectora general de Treball en la Diversitat i en ús de les competències
que em són atribuïdes
Resolc:
Primer.- Atorgar a l’entitat que es detalla a l’Annex 1 d’aquesta resolució, la subvenció per
a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de
les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental,
Segon.-. Publicar aquesta resolució al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer .- Un cop notificada la present resolució, tramitar el document d’obligació de la
bestreta del 80% de la quantitat concedida, ja que s’ha acomplert el que s’estableix a la
base 18.1 de l’Annex 1 de l’Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre, abans esmentada,
i que és el següent:
-

Presentació de la documentació que estableix la base 15 de l’Annex 1 de l’ Ordre
de bases
Informe relatiu a la comunicació d’inici emès per persona titular de la Subdirecció
General de Treball en la Diversitat

Quart.- La tramitació del document d’obligació del 20% restant es tramitarà un cop
l’activitat subvencionada es justifiqui degudament d’acord amb el que estableix a la base
20 de l’Annex 1 de l’Ordre de bases.
Cinquè .- La tramitació de les obligacions reconegudes es farà d’acord amb la liquiditat, la
disponibilitat i els criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat i les condicions
establertes en la resolució de concessió.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data d’inici de la seva publicació,
d’acord amb l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Barcelona, 18 de desembre de 2017.

El director general

CPISR-1 C
Josep Vidal
Fàbrega
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ANNEX 1- Llista de les subvencions atorgades

Identificació de l’entitat
beneficiària

Fundació privada Moli d'en Puigvert
G62873971

CIF

SIOAS/50/2018

Número d’expedient
Proposta de l’import atorgat total
Import de cofinançament total

0,00 €
59.503,60 €

Import del cost total
Població del
punt d’actuació

59.503,60 €

Durada del
Servei
(mesos)

Palafolls
12

Col·lectiu

Trastorns de la salut mental

Núm.
persones
preparadores
laborals

Núm.
persones
participants
mínimes a
atendre

1

10

Especialitat
formativa

Import de la
formació
tecnicoprofessional
no externalitzada

Venedor/a
tècnic/a

2.244,77 €

